Trygghetsundersökning bland förtroendevalda i XX kommun
Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda är ett demokratiproblem. Detta kan leda till att
politiker tvekar inför beslut, hoppar av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i olika frågor.
Det kan även försvåra rekryteringen av nya politiker samt påverka tillgängligheten gentemot
medborgarna.
Mot bakgrund av detta genomför vi just nu en undersökning bland förtroendevalda i XX kommun i
syfte att ta del av erfarenheter av våld, hot, stöld, trakasserier och skadegörelse. Motsvarande
undersökning kommer därefter att genomföras två gånger per mandatperiod eller om behov uppstår.
Undersökningen består av tre delar. Den första delen tar upp frågor om bakgrundsförhållanden så
som kön, ålder och partitillhörighet. Syftet är att kunna jämföra utsattheten mellan olika grupper
och utläsa eventuella tendenser.
Den andra delen av undersökningen tar upp frågor om din utsatthet som en följd av ditt politiska
uppdrag i XX kommun. Frågorna rör utsatthet för våld, skadegörelse och stöld samt för hot och
trakasserier. I den tredje och sista delen av undersökningen ställer vi några frågor som rör andra
personers utsatthet1.
Undersökningen tar cirka tio minuter att besvara och alla svar behandlas konfidentiellt. Deltagandet
i undersökningen är frivilligt, men för att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många
som möjligt svarar. Vi ber dig därför ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs.
Har du frågor som gäller undersökningen är du välkommen att kontakta xxx
Har du några frågor angående arbetet kring förtroendevaldas säkerhet i XX kommun - kontakta xxx
Vi ber att redan nu få tacka för din medverkan!

1

Frågorna i detta formulär bygger på motsvarande undersökningar från bl.a. Brottsförebyggande rådet

(Politikernas trygghetsundersökning) samt Stiftelsen Tryggare Sverige.

DEL 1
FRÅGOR OM BAKGRUNDSFÖRHÅLLANDEN
Den första delen av denna undersökning tar upp frågor om bakgrundsförhållanden. Syftet är att
kunna jämföra utsattheten mellan olika grupper och utläsa eventuella tendenser.

Kön
(1)
(2)

 Kvinna
 Man

Ålder
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)

 29 år och yngre
 30–39 år
 40–49 år
 50–59 år
 60–69 år
 70 år och äldre

Vilket parti tillhör du?
(1)
(2)
(9)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

C
L
 KV
M
 MP
S
 SD
V
 Annat

_____

I vilken/vilka nämnder (motsvarande) i XX kommun har du varit aktiv som förtroendevald
under 2016?
Du får markera flera alternativ
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(15)

 Kommunfullmäktige
 Kommunstyrelse
 Krisledningsnämnd
 Myndighetsnämnd för miljö och byggnad
 Myndighetsnämnd för individ och familjeomsorg
 Patientnämnd
 Valnämnd
 Annat _____

Vilken position har du huvudsakligen haft inom ramen för ditt förtroendeuppdrag i XX
kommun under 2016?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Ordförande
 Vice ordförande
 Ordinarie ledamot
 Ersättare
 Annat _____

Hur många förtroendeuppdrag har du haft inom ramen för ditt politiska engagemang i XX
kommun under 2016?
(1)
(2)
(3)
(4)

 1 uppdrag
 2 - 3 uppdrag
 4 uppdrag
 5 eller fler uppdrag

I vilken omfattning är du aktiv som förtroendevald i XX kommun?
(1)
(2)
(3)

 Heltid
 Deltid
 Fritid

Hur länge har du haft ditt politiska uppdrag i XX kommun?
(1)
(2)
(3)
(4)

 6 mån eller kortare
 Längre än 6 mån men kortare än 2 år
 Längre än 2 år men kortare än 10 år
 10 år eller längre

I vilken utsträckning har du, i egenskap av förtroendevald, varit aktiv på internet eller i sociala
medier (blogg, hemsida, chattforum, Facebook, Twitter etc.) under 2016?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

DEL 2
FRÅGOR OM UTSATTHET FÖR VÅLD, SKADEGÖRELSE, STÖLD, HOT OCH
TRAKASSERIER
Den andra delen av undersökningen tar upp frågor om din utsatthet som en följd av ditt politiska
uppdrag i XX kommun.
Inledningsvis ställer vi frågor om utsatthet för VÅLD, SKADEGÖRELSE eller STÖLD och
därefter för HOT eller TRAKASSERIER.

Vi börjar med att ställa några frågor om VÅLD, SKADEGÖRELSE och STÖLD

Har du under 2016 utsatts för något av följande med anledning av ditt politiska uppdrag i XX
kommun?
Du får markera flera alternativ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

 Knuff eller liknande
 Slag, spark eller liknande
 Våld med vapen
 Annan form av våld
 Klotter
 Anlagd brand, sprängning
 Annan skadegörelse
 Stöld
 Jag har inte utsatts

Hur många gånger under 2016 har du utsatts för våld, skadegörelse eller stöld med anledning av
ditt politiska uppdrag i XX kommun?
(1)
(2)
(3)

 1 gång
 2-5 gånger
 6 gånger eller fler

Följande frågor är riktade till dig som utsatts för våld, skadegörelse eller stöld under 2016 med
anledning av ditt politiska uppdrag i XX kommun. Om du har utsatts flera gånger under den
aktuella tidsperioden, utgå från den händelse som du upplevde som allvarligast.

Beskriv kort händelsen:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Medförde händelsen kroppsskada eller synliga märken?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

Innebar händelsen att du var tvungen att uppsöka vårdcentral, sjukhus eller
tandläkarmottagning?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

Blev du sjukskriven eller oförmögen att fullfölja ditt politiska uppdrag till följd av händelsen?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

I vilket sammanhang inträffade händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Under ordinarie utförande av politiskt uppdrag
 I samband med särskild politisk aktivitet (torgmöte, offentlig debatt etc.)
 Under arbetstid, annat arbete
 På fritiden, vid bostaden
 På fritiden, annan plats

Hur skulle du i första hand vilja beskriva den/de som utsatte dig för händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Förargad medborgare
 Förtroendevald eget parti
 Förtroendevald annat parti
 Rättshaverist
 Näringsidkare
 Medlem i en grupp/organisation
 Annan/ingen av ovanstående
 Vet ej

Uppfattar du den/de som utsatte dig för händelsen som medlem/mar i någon av följande
grupperingar eller organisationer?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

 Högerextremistisk/rasistisk grupp
 Vänsterextremistisk grupp
 Lokal aktionsgrupp bildad med anledning av särskild politisk fråga
 Intresseorganisation
 Kriminellt nätverk/gruppering
 Miljö eller djurrättsgrupp
 Antifeministisk grupp
 Annan gruppering/organisation
 Ingen gruppering/organisation
 Vet ej

Vad tror du är den främsta orsaken till att du utsattes för händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Ett beslut som jag tagit/medverkat till
 Särskild politisk fråga
 Ett uttalande/en opinionsyttring
 Uppmärksamhet kring mig som person
 Annat
 Vet ej

Vad tror du att förövaren/förövarna i första hand ville uppnå med händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

 Förödmjuka eller förolämpa
 Påverka mitt agerande/beslutsfattande
 Visa missnöje
 Få mig att sluta som förtroendevald
 Hämnas
 Annat
 Vet ej

I vilken utsträckning har händelsen påverkat hur du trivs med ditt politiska uppdrag?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

Hur pass skrämmande uppfattade du att händelsen var?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Mycket skrämmande
 Ganska skrämmande
 Inte särskilt skrämmande
 Inte alls skrämmande

Vilka konsekvenser har händelsen medfört?
Du får markera flera alternativ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

 Jag har lämnat samtliga uppdrag
 Jag har lämnat ett specifikt uppdrag
 Jag har fattat annat beslut/vidtagit annan åtgärd
 Jag har undvikit att engagera mig/uttala mig i specifik fråga
 Jag har övervägt att lämna samtliga uppdrag
 Jag har övervägt att lämna ett specifikt uppdrag
 Jag har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut

(8)

 Andra konsekvenser

Rapporterade du händelsen till nämndens ordförande eller till säkerhetsansvarig inom
kommunen?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Rapporterade själv
 Någon annan har rapporterat
 Vet inte om händelsen har rapporterats
 Händelsen har inte rapporterats

Om du inte rapporterade händelsen själv, vad var den huvudsakliga orsaken till detta?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

 Det saknas rutiner för hur man ska rapportera
 Anser att händelsen inte var tillräckligt allvarlig
 Anser att det sällan leder till någon åtgärd
 Saknar förtroende för kommunens säkerhetsarbete
 Anser att det är en del av uppdraget
 Hanterade händelsen på egen hand
 Vågade inte av rädsla för repressalier
 Ville inte att min familj skulle bli inblandad
 Det skulle kunna påverka mitt politiska uppdrag negativt
 Ville inte få uppmärksamhet i media
 Andra skäl

I vilken utsträckning behövde du hjälp, stöd, skydd eller motsvarande insatser till följd av
händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

I vilken utsträckning fick du hjälp, stöd, skydd eller motsvarande insatser till följd av
händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

Vem anser du gav dig mest adekvat hjälp, stöd, skydd eller motsvarande insatser till följd av
händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Den egna partiorganisationen
 Den kommunala organisationen
 Annan förtroendevald
 Partner, anhörig eller vän
 Någon annan
 Ingen

Har du eller någon annan polisanmält händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Polisanmälde själv
 Någon annan har polisanmält
 Vet inte om polisanmälan har gjorts
 Ingen polisanmälan har gjorts

Om du inte polisanmälde händelsen själv, vad var den huvudsakliga orsaken till detta?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Det saknas rutiner för hur man ska polisanmäla
 Anser att händelsen inte var tillräckligt allvarlig
 Anser att det sällan leder till någon åtgärd
 Saknar förtroende för polisen/rättsväsendet
 Ville inte gå igenom rättsprocessen
 Anser att det är en del av uppdraget
 Hanterade händelsen på egen hand
 Vågade inte av rädsla för repressalier

(9)
(10)
(11)
(12)

 Ville inte att min familj skulle bli inblandad
 Anmälan skulle kunna påverka mitt politiska uppdrag negativt
 Ville inte få uppmärksamhet i media
 Andra skäl

Nu följer ett antal frågor om HOT och TRAKASSERIER

Har du under 2016 utsatts för något av följande med anledning av ditt politiska uppdrag i XX
kommun?
Du får markera flera alternativ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

 Hot/påhopp via sociala medier
 Hotfull e-post
 Uthängd på internet
 Hotfullt uttalande öga mot öga
 Hotfullt telefonsamtal
 Hotfullt brev/vykort
 Olovligen fotograferad/inspelad
 Obehagligt besök/förföljelse
 Hotfullt sms/mms
 Oönskad vara beställd i mitt namn
 Kapat internetkonto (eller skapat falskt i mitt namn)
 Uthängd på affisch/pamflett
 Hotfull ”gåva”
 Annan hotfull händelse
 Jag har inte utsatts

Hur många gånger under 2016 har du utsatts för hot eller trakasserier med anledning av ditt
politiska uppdrag i XX kommun?
(1)
(2)
(3)

 1 gång
 2-5 gånger
 6 gånger eller fler

Följande frågor är riktade till dig som utsatts hot eller trakasserier under 2016 med anledning av
ditt politiska uppdrag i XX kommun. Om du har utsatts flera gånger under den aktuella
tidsperioden, utgå från den händelse som du upplevde som allvarligast.

Beskriv kort händelsen:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Blev du sjukskriven eller oförmögen att fullfölja ditt politiska uppdrag till följd av händelsen?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

I vilket sammanhang inträffade händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Under ordinarie utförande av politiskt uppdrag
 I samband med särskild politisk aktivitet (torgmöte, offentlig debatt etc.)
 Under arbetstid, annat arbete
 På fritiden, vid bostaden
 På fritiden, annan plats

Hur skulle du i första hand vilja beskriva den/de som utsatte dig för händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Förargad medborgare
 Förtroendevald eget parti
 Förtroendevald annat parti
 Rättshaverist
 Näringsidkare
 Medlem i en grupp/organisation
 Annan/ingen av ovanstående
 Vet ej

Uppfattar du den/de som utsatte dig för händelsen som medlem/mar i någon av följande
grupperingar eller organisationer?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

 Högerextremistisk/rasistisk grupp
 Vänsterextremistisk grupp
 Lokal aktionsgrupp bildad med anledning av särskild politisk fråga
 Intresseorganisation
 Kriminellt nätverk/gruppering
 Miljö eller djurrättsgrupp
 Antifeministisk grupp
 Annan gruppering/organisation
 Ingen gruppering/organisation
 Vet ej

Vad tror du är den främsta orsaken till att du utsattes för händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Ett beslut som jag tagit/medverkat till
 Särskild politisk fråga
 Ett uttalande/en opinionsyttring
 Uppmärksamhet kring mig som person
 Annat
 Vet ej

Vad tror du att förövaren/förövarna i första hand ville uppnå med händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

 Förödmjuka eller förolämpa
 Påverka mitt agerande/beslutsfattande
 Visa missnöje
 Få mig att sluta som förtroendevald
 Hämnas
 Annat
 Vet ej

I vilken utsträckning har händelsen påverkat hur du trivs med ditt politiska uppdrag?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

Hur pass skrämmande uppfattade du händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Mycket skrämmande
 Ganska skrämmande
 Inte särskilt skrämmande
 Inte alls skrämmande

Vilka konsekvenser har händelsen medfört?
Du får markera flera alternativ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Jag har lämnat samtliga uppdrag
 Jag har lämnat ett specifikt uppdrag
 Jag har fattat annat beslut/vidtagit annan åtgärd
 Jag har undvikit att engagera mig/uttala mig i specifik fråga
 Jag har övervägt att lämna samtliga uppdrag
 Jag har övervägt att lämna ett specifikt uppdrag
 Jag har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut
 Andra konsekvenser

Rapporterade du händelsen till nämndens ordförande eller till säkerhetsansvarig inom
kommunen?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Rapporterade själv
 Någon annan har rapporterat
 Vet inte om händelsen har rapporterats
 Händelsen har inte rapporterats

Om du inte rapporterade händelsen själv, vad var den huvudsakliga orsaken till detta?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

 Det saknas rutiner för hur man ska rapportera
 Anser att händelsen inte var tillräckligt allvarlig
 Anser att det sällan leder till någon åtgärd
 Saknar förtroende för kommunens säkerhetsarbete
 Anser att det är en del av uppdraget
 Hanterade händelsen på egen hand
 Vågade inte av rädsla för repressalier
 Ville inte att min familj skulle bli inblandad
 Det skulle kunna påverka mitt politiska uppdrag negativt
 Ville inte få uppmärksamhet i media
 Andra skäl

I vilken utsträckning behövde du hjälp, stöd, skydd eller motsvarande insatser till följd av
händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

I vilken utsträckning fick du hjälp, stöd, skydd eller motsvarande insatser till följd av
händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Mycket stor utsträckning
 Ganska stor utsträckning
 Ganska liten utsträckning
 Mycket liten utsträckning
 Inte alls

Vem anser du gav dig mest adekvat hjälp, stöd, skydd eller motsvarande insatser till följd av
händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Den egna partiorganisationen
 Den kommunala organisationen
 Annan förtroendevald
 Partner, anhörig eller vän
 Någon annan
 Ingen

Har du eller någon annan polisanmält händelsen?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Polisanmälde själv
 Någon annan har polisanmält
 Vet inte om polisanmälan har gjorts
 Ingen polisanmälan har gjorts

Om du inte polisanmälde händelsen själv, vad var den huvudsakliga orsaken till detta?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

 Det saknas rutiner för hur man ska polisanmäla
 Anser att händelsen inte var tillräckligt allvarlig
 Anser att det sällan leder till någon åtgärd
 Saknar förtroende för polisen/rättsväsendet
 Ville inte gå igenom rättsprocessen
 Anser att det är en del av uppdraget
 Hanterade händelsen på egen hand
 Vågade inte av rädsla för repressalier
 Ville inte att min familj skulle bli inblandad
 Anmälan skulle kunna påverka mitt politiska uppdrag negativt
 Ville inte få uppmärksamhet i media
 Andra skäl

DEL 3
FRÅGOR OM ANDRAS UTSATTHET FÖR VÅLD, SKADEGÖRELSE, STÖLD, HOT
OCH TRAKASSERIER
Den tredje och sista delen av undersökningen tar upp frågor om andras utsatthet för VÅLD,
SKADEGÖRELSE, STÖLD, HOT eller TRAKASSERIER.

Har någon anhörig till dig blivit utsatt för våld, skadegörelse stöld, hot eller trakasserier under
2016 med anledning av ditt politiska uppdrag i XX kommun?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

Beskriv kort händelsen:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Känner du till om någon annan förtroendevald blivit utsatt för våld, skadegörelse eller stöld
under 2016 med anledning av sitt politiska uppdrag i XX kommun?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

Beskriv kort händelsen:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Om du har några ytterligare synpunkter som inte framkommit i de tidigare frågorna ber vi dig
att skriva ned dem här.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Stort tack för din medverkan!

